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 دیوار های اصلی و دیوار های مجازی 
 

مدت ها است که حکومت پاکستان با دستگاه های جهنمی اش، مشغول ساختن دیوار های در امتداد خط جعلی دیورند  

 سرحدی را از هم جدا سازد. است، تا پشتون های دو منطقهء 

 

 
 خط تحمیلی دیورند دیوار های اصلی خاردار در امتداد 

 

امنیت ملی پاکستان ډاکټر معید یوسف در    مشاورخبر جدید خیلی مشوش کنندهٔ را دیروز در وبسایت »تاند« خواندم که  

 افغانستان است...خدمات مخابراتی ل پهلوی دیگر فعالیت خود، در تکاپوی انحصار طلبی و کنترو

تاند: ) دوشنبه ، د دلوې یوولسمه( کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سالکار ډاکټر معید یوسف له سفر او د افغانستان د 

مخابراتو د تنطیم ادارې ) اترا( څخه تر لیدنې وروسته یې پاکستان تورن شوی، چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د 

 . ي کولو او کنټرول په هڅه کې دیانحصار
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امنیت ملی پاکستان در تکاپوی انحصار طلبی و   صالح کارو ُچرا  ؟ُچرا این خبر یک زنگ خطر برای افغانها باشد

 کنترول خدمات مخابراتی افغانستان است...؟  

 

 .ندارند را  مغلق بودن تکنالوژی معلوماتی آگاهی الزم از : اکثریت افغانهای مسن،۱

 .: نسل تحصیل کرده خصوصآ در غرب، چندان عالقهٔ خاص به افغانستان و مسائل سیاسی آن ندارند۲

 .فروان است هٔ در های تحصیل کرداپاکستان )تربیت شدٔه انگلیس( دارای ک: ۳

 

 

وصل کردن یک کمپنی، یک منطقه و یا یک مملکت را به انترنت در مورد طرق مختلف تخصص کافی اینجانب گرچه 

 برای هموطنان ارائه کنم. را ندارم، اما کوشش میکنم، تا اندازٔه الزم معلومات

 

 پراکسی سرور ها و فایروالهابرای وصل به انترنت از آالت و سرور های مختلف استفاده میشود که مهمترین آنها  

 میباشند.

 

های فراوانی در    داخلی شبکه و اینترنت است که قابلیت  استفاده کننده از انترنتای بین    پراکسی سرور برنامه واسطه 

تواند   پراکسی سرور می  ا می باشد. دار را  فیلتر کردن  و  استفاده کنندگان  نظارت مدیریتی، کنترل  ،  راستای حفظ امنیت

نجام شده تمام محتویات ترافیک وارد شونده یا خارج شونده از شبکهٔ داخلی سازمان را بازبینی کند و طبق تنظیمات ا

 .های آن سازمان، مغایرت دارد مسدود کندهر چیزی که به معیارهای تعیین شده برای امنیت یا سیاست

 

دارند. متخصیصین   نظرپراکسی سرور ها و فایروالها دیوار های مجازی اند که کنترول کامل ورودی و خروجی را تحت  

یت  عیار سازند. به طور مثال وبساخود  ا به معیار ها سیاسی  محتویات ترافیک وارد شونده و خارج شونده رقادر اند که  

سبوکی، یسبوک و تمام سرویس های  ففیهمچنان  بالک کنند.    به خاطر مطالب آگاهی دهنده خوش ندارند،های را که  

اند ها    مشتریانترنت،    کاربرانمانند تلویزونها، رادیوها و دیگر سرویس ها را بالک کنند. چون در افغانستان اکثریت  

را از جهت انترنت به افغانستان طبق سانسور   ،  آنها قادر اندکه جهت معلومات های خود از انترنت استفاده میکنند، پس  

 توجه کنید: ذیلعیار سازند. به عکس  خود اهدلخو
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  ملیون ها دالر پول بگیرد، نه تنها صاحب  در اختیار خود    انحصار و کنترول خدمات مخابراتی افغانستان  اگر پاکستان  

زیاد میشوند، بلکه مردم افغانستان باید برای دسترسی به انترنت از پراکسی سرور ها و فایروالهای استفاده کنند که تحت 

 کنترول پاکستانی ها است. 

 

ان از طریق شمال افغاستان یعنی  این موضوع را درک کرده بود و میخواست که وصل انترنت در افغاست  قبلی دولت  

 افغاستان این چانس را از دست داد.  هی کند که متأسفانه روسیه و چین سازمان د

دولت   توجه  اول  تا  اینست،  مقاله  ازین  نویسنده  و   افغاستانهدف  اطالعاتی  تخنیکی،  پُراهمیت  موضوع  یک  به  را 

طرف دگر به  تحصیل کنندگان و متخصیصین افغانی در خارج از کشور، در توضیح و  استخباراتی جلب کند و از  

 ن مسله اطالعات خود را با هموطنان شریک سازند.تشریح ای
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